
1. Caracterização do Curso de Pedagogia 

1.1. Identificação 

Mantenedoras/ Mantidas  

Instituição Mantenedora: AESP – Associação de Ensino Superior 

Pontaporanense. 

 Nome do Presidente: Luiz Felipe Viegas Josgrilbert 

 Endereço: Rua Calógeras, 870 – Centro – Ponta Porã-MS 

 CEP: 79900-000 

 Tel.: (067)3437-3897 

Instituição Mantida: Faculdades Magsul  

 Endereço: Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Ponta Porã-

MS 

 CEP: 79900-000 

 Tel./Fax: (067)3437-3850 

 Home page: www.magsul-ms.com.br  

 E-mail: magsul@terra.com.br 

1.2 Curso: Pedagogia, curso de licenciatura ligado ao Instituto Superior de 

Educação Magsul. 

Autorização: Decreto n°. 93110 de 13/08/86 

Reconhecimento: Portaria nº. 717 de 21/12/89 

Renovação do reconhecimento: Portaria nº. 3.648 de 20/10/2005 

Renovação do reconhecimento: Portaria nº.    286 de 21/12/2012 

 

1.3 Direção: Profa. Doutora Maria de Fátima Viegas Josgrilbert 

1.4 Coordenação: Profa. Mestra Emne Mourad Boufleur 
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1.5 Processo Seletivo: 

 

O processo seletivo a ser adotado pelo Curso de Pedagogia da 

AESP respeitará as mesmas normas dos outros cursos da Instituição. Ao se 

publicar o Edital, é dado ao conhecimento do público à data das inscrições, os 

nomes dos cursos com suas Portarias de reconhecimento e autorização pelo 

Ministério da Educação, realizado com base nas disposições regimentais, na 

Lei 9394 de 20/12/96, no Decreto n° 2306 de 19/08/97 e Portaria Ministerial 

n° 2941 de 17/12/2001 e toda a legislação em vigor. 

O ingresso no curso se dá: A) por meio de aproveitamento obtido 

pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); B) por 

classificação nas provas do processo Seletivo e C) de acordo com as 

deliberações do PROUNI. Na eventualidade das vagas oferecidas, em número 

de 140, não serem preenchidas, poderão ser utilizadas para o preenchimento 

das vagas remanescentes os seguintes critérios: 

1. Aproveitamento de portadores de diploma de Curso Superior; 

2. Transferências internas e/ou externas. 

São oferecidas, no Manual do Candidato, as informações sobre 

as inscrições e o curso, tais como: período; local; procedimentos gerais; corpo 

docente e administrativo; taxa de inscrição; entre outras. Nas observações, os 

acadêmicos são avisados que poderão ter aulas aos sábados, salientando 

também, o curso, seu código, o turno, a direção, total de vagas e o número de 

candidatos que optarem pelas notas obtidas no ENEM e da habilitação às 

vagas reservadas. 

A classificação é feita pela ordem decrescente das somas dos 

pontos padronizados obtidos nas provas, bem como normas para eliminação 

do candidato, desempate, classificação para matrícula até o final do curso. 

Os candidatos aprovados e interessados em aproveitar crédito de 

disciplinas cursadas anteriormente em instituições de Ensino Superior devem 

dirigir-se a Coordenação do Curso logo após sua matrícula, munidos de 

Histórico Escolar e dos Programas das disciplinas para as quais pleiteiam 



aproveitamento de créditos, o estudo de aproveitamento de créditos será feito 

pelo coordenador do curso. 

De acordo com o cumprimento da Portaria 2864/05 todas as 

informações sobre a instituição constam na página www.magsul-ms.com.br. 
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